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Volvo får order på 2 000 stadsbussar i Kina
Volvo Bussar har fått sin största order hittills i Kina. Det är Shanghais största
transportföretag SHANGHAI BA-SHI (GROUP) INDUST RIAL CO., LTD som har
beställt 2 000 Volvo B6R, med leverans fram till sommaren 2007.

SHANGHAI BA-SHI (GROUP) INDUSTRIAL CO., LTD är Volvos största kund i
Kina. Företaget har en flotta på 8 800 stadsbussar i Shanghai av vilka 1 450 är
Volvobussar.
Ledningen för SHANGHAI BA-SHI (GROUP) INDUSTRIAL CO., LTD pekar på att
företaget genom åren byggt ett bra partnerskap med Volvos joint ventureföretag i
Shanghai, Sunwin Bus. BA-SHI har fem års erfarenhet av Volvos bussar. Tack vare
bussarnas överlägsna prestanda och tillförlitlighet, har företaget valt Volvo också för
denna order.
Den stora ordern gäller 2 000 av den nya 10,5 meter långa stadsbussen Volvo B6R.
Samliga har luftkonditionering. Just detta stadsbussegment är en bästsäljare i Kina i
dag och bidrar stort till de totalt ca 25 000 bussar över 10 meter som säljs i landet.
1 000 av de beställda bussarna skall levereras fram till sommaren 2006 och resterande
1 000 fram till sommaren 2007. Chassierna kommer som packsatser från Volvo
Bussars fabrik i Borås, Sverige. De monteras i den fabrik som Sunwin Bus har i
Shanghai, där också karosserna tillverkas.
Sunwin Bus är ett joint venture-företag som ägs av Volvo Bussar och SAIC Motor.
Företaget startade sin verksamhet år 2000.
”Detta stora fleråriga kontrakt befäster SHANGHAI BA-SHI (GROUP)
INDUSTRIAL CO., LTDs tilltro till Volvos bussar vars höga kvalitet satt en ny
standard när det gäller busstrafiken i Shanghai och Kina,” säger Francois Dullaert, VD
för Sunwin Bus.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Martin Johansson, presschef, Volvo Bussar, 031-322 52 00

Ladda ner bild här

För videomaterial av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvo Bussar är världens näst största tillverkare av tunga bussar. Sortimentet omfattar kompletta fordon, chassi,
karosser, transportlösningar för städer, leasing, finansiering samt service och underhållskontrakt. Volvo Bussar
ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem
för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer.
Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.
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